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Það er þinn hagur að fylla út almenna umsókn á vefsíðunni okkar, 
www.hagvangur.is. 

Þannig getum við komið þér á framfæri við viðskiptavini sem kjósa að auglýsa 
ekki laus störf. Við erum stöðugt að leita að góðu fólki til spennandi starfa hjá 
traustum fyrirtækjum.   
 

Starfsfólk Hagvangs leggur sig fram við að samþætta hag einstaklinga og 
velgengni fyrirtækja og það er því engin tilviljun að Hagvangur er nú eitt 
öflugasta ráðgjafar- og ráðningarfyrirtæki á íslenskum vinnumarkaði.

Vitum við af þér?

Háskólinn á Bifröst auglýsir lausa til umsóknar stöðu háskólarektors. Við leitum að öflugum 
leiðtoga með sterka framtíðarsýn sem getur þróað háskólann áfram í bæði innlendu og erlendu 
umhverfi háskólastofnana. 

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is  

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. mars nk. 

Umsóknir óskast sendar á 
netfangið thorir@hagvangur.is  
eða á skrifstofu Hagvangs 
Skógarhlíð 12, 108 Reykjavík  
ásamt fylgigögnum merktar 
„Háskólinn á Bifröst Rektor“.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á rekstri háskólans
• Leiða starfsemi, uppbyggingu og framtíðarsýn
   háskólasamfélagsins í takt við stefnu skólans
• Ábyrgð á að starfstilhögun öll sé í samræmi við 
   hlutverk, markmið og gæðakröfur
• Leiðtogi háskólans og samfélagsins alls á Bifröst

Menntunar-  og hæfniskröfur
• Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi eða hafa prófessors- 
    eða dósentshæfi að mati dómnefndar um hæfi háskólakennara  
    skv.   18. gr. laga nr. 63/2006 á einhverju fræðasviða háskólans
• Umtalsverð reynsla af stjórnun og rekstri
• Þekking á háskólaumhverfi
• Færni til að fá fólk til samstarfs og samvinnu

Rektor Háskólans á Bifröst

Bifröst er háskóli á sviði félags- og hugvísinda, sem menntar samfélagslega ábyrga leiðtoga.  
Framtíðarsýn skólans er að verða leiðandi í námsframboði og kennsluháttum sem mótast af áherslum  
hans á samfélagsábyrgð og sjálfbærni. Við skólann er kennt á þremur sviðum á háskólastigi, viðskiptasviði, 
lögfræðisviði og félagsvísindasviði. Jafnframt býður skólinn upp á aðfararnám á framhaldsskólastigi, 
Háskólagátt. Skólinn hefur aðsetur í  háskólaþorpinu á Bifröst í Borgarfirði.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. júlí nk. til fjögurra ára í senn. Húsnæði í boði á háskólasvæðinu. Valnefnd mun meta umsóknir og skila tillögum til 
stjórnar. Upplýsingar um valnefnd er að finna á www.bifröst.is. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða viðhaldsstjóra. 

Upplýsingar veita:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is  

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. mars nk. 

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.isStarfssvið

• Rekstur véla og tækja 
• Viðhald og viðgerðir véla og alls tækjabúnaðar 
• Fyrirbyggjandi viðhald
• Innkaup varahluta og tækjabúnaðar
• Tækniþróun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Nám í vélvirkjun, vélfræði, vélgæslu eða sambærileg menntun
• Reynsla af sambærilegu starfi skilyrði
• Þekking á tölvustýrðum iðnvélum
• Þekking á vélbúnaði, rafbúnaði, vökvakerfum, loftþrýstikerfum
    sem og öðrum búnaði
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í starfi
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni

Viðhaldsstjóri á höfuðborgarsvæðinu

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is
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Rafvélavirki eða rafvirki  
Eimskip óskar eftir að ráða rafvélavirkja eða rafvirkja til framtíðarstarfa á rafmagnsverkstæði fyrirtækisins 
í Sundahöfn. Í boði er fjölbreytt og krefjandi starfsumhverfi hjá traustu fyrirtæki. Unnið er á tvískiptum 
vöktum alla virka daga frá kl. 07:00–24:00. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. F
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Hæfniskröfur: 
Sveinspróf í rafvélavirkjun eða rafvirkjun.

 Reynsla af viðgerðum á rafvélum og raflögnum 
 (nýlögnum og viðhaldi) er nauðsynleg. 
 Reynsla af viðgerðum frystivéla er æskileg.
 Íslenskukunnátta er skilyrði.
 Góð þjónustulund og jákvæðni.

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Árni Pálsson verkstjóri 
á rafmagnsverkstæði, 
sími 525 7181 eða 825 7181, 
netfang arp@eimskip.is

Umsjón með ráðningunni 
hefur Guðni Sigurmundsson, 
sími 525 7162, netfang 
gts@eimskip.is 

Við hvetjum áhugasama til að 
sækja um á heimasíðu okkar 
www.eimskip.is  

Umsóknarfrestur er til og með 8. mars 2013. Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Eimskip er leiðandi flutningafyrirtæki sem veitir 
alhliða flutningaþjónustu, byggða á áreiðanlegu 
og skilvirku framleiðslukerfi á Norður-Atlantshafi 
og alþjóðlegri frystiflutningsmiðlun, með framúr- 
skarandi þjónustu að leiðarljósi.

Eimskip skapar tækifæri fyrir starfsmenn til 
að dafna og vaxa í starfi í góðu og heilbrigðu 
starfsumhverfi með grunngildi félagsins að 
leiðarljósi: Árangur – Samstarf – Traust.

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Að vera virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu á nýrri deild
 » Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð
 » Skrá hjúkrun í samræmi við reglur LSH
 » Fylgjast með nýjungum í hjúkrun
 » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
 » Faglegur metnaður

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 16.03.2013
Starfshlutfall er 40 - 100%
Upplýsingar veita María Vigdís Sverrisdóttir deildarstjóri, mariav@landspitali.is, 
sími: 824 5991 og Þórgunnur Hjaltadóttir mannauðsráðgjafi,  
torghjal@landspitali.is, sími: 825 5136

Hjúkrunarfræðingar 
Ákveðið er að opna nýja bráðalyflækningadeild á A-2 í Fossvogi þann 2. 
apríl n.k. Leitað er að áhugasömum hjúkrunarfræðingum til að taka þátt 
í að byggja upp og starfa á nýrri deild. 
Hugmyndafræði deildarinnar er að erlendri fyrirmynd þar sem áhersla 
er lögð á skilvirkt verklag við innlögn. Á deildinni verður þverfagleg 
teymisvinna og unnið verður að eftirliti og meðferð bráðveikra sjúklinga 
í samræmi við klínískar leiðbeiningar, með öryggi þeirra að leiðarljósi. 
Deildin verður 15 rúma sólarhringsdeild ætluð sjúklingum með bráð 
lyflæknisvandamál. Þar verða lagðir inn sjúklingar samkvæmt ákveðnum 
skilmerkjum sem geta útskrifast innan 72 klst.
Um er að ræða vaktavinnu, starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er 
samkomulagsatriði. Einnig óskum við eftir hjúkrunarfræðingum á fastar 
næturvaktir. 

Hæfniskröfur:

Rík þjónustulund og jákvæðni
Framúrskarandi samskiptahæfileikar 

   og færni til að starfa í hópi
Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði  

   í vinnubrögðum 
Geta til að vinna vel undir óvæntu álagi
Gott líkamlegt ástand, almenn reglusemi  

   og heiðarleiki 
Stundvísi og rík ábyrgðartilfinning
20 ára lágmarksaldur og reykleysi

Menntun og aðrar kröfur:

Menntun sem nýtist í starfi 
Góð almenn tölvukunnátta
Góð kunnátta í íslensku, bæði í ræðu og riti 
Almennur skilningur og tjáning á ensku,  

   fleiri tungumál eru kostur.
Hreint sakarvottorð
Reynsla eða þekking á öryggismálum er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 3. mars.

Umsóknir óskast merktar „Þjónustufulltrúi” og 
sendist á netfangið gudbjorg@smaralind.is, skilist 
á skrifstofu á 3. hæð eða sendist í pósti. Með 
umsókn skal fylgja ferilskrá með mynd og formlegt 
umsóknarbréf.
 
Fullum trúnaði er heitið. Öllum umsóknum verður 
svarað. Smáralind leggur áherslu á jafna möguleika 
karla og kvenna til starfa.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Nánari upplýsingar veitir:
Guðbjörg Helga Jóhannesdóttir
gudbjorg@smaralind.is
512 8914

Leitum að framúrskarandi þjónustufulltrúum 

Smáralind er stærsta verslunarmiðstöð á Íslandi með yfir 80 verslanir  
og þjónustufyrirtæki. Yfir fjórar milljónir gesta heimsækja Smáralind árlega. 

Starfsfólk í nýrri þjónustudeild Smáralindar veitir viðskiptavinum og verslunum framúrskarandi 
þjónustu, hugar að snyrtilegu umhverfi og öryggi í húsinu. Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.  
Unnið er á vöktum allan sólarhringinn. Í boði er bæði fullt starf og hlutastarf. 
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Forstöðumaður eignastýringar

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 

511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 3. mars nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir 

og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar 

sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfi viðkomandi í starfið. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér 

leiðbeinandi tilmæli FME nr. 3/2010 og varða hæfi lykilstarfsmanna. Umsækjandi þarf að geta sýnt fram á að persónuleg fjármál og 

önnur fjárhagsleg umsýsla sé flekklaus.

Hlutverk Sameinaða lífeyrissjóðsins er að 
tryggja öryggi sjóðfélaganna, maka þeirra 
og barna í framtíðinni. Sjóðurinn greiðir 
sjóðfélögum elli- og örorkulífeyri og mökum 
látinna sjóðfélaga fjölskyldulífeyri. Sjóðurinn 
er deildaskiptur; samtryggingadeild og 
séreignadeild. Samtrygging sjóðfélaga 
um örorku- og fjölskyldulífeyri tryggir 
sjóðfélögum og mökum þeirra lífeyri við 
óvænt áföll.

Á skrifstofu sjóðsins starfa 16 starfsmenn 
auk framkvæmdastjóra.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna á 
heimasíðu hans www.lifeyrir.is

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Framkvæmdastjóri

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 3. mars nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.   
Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Starfssvið

Verslunarfyrirtæki á neytenda- og fyrirtækjamarkaði leitar að öflugum einstaklingi til að leiða 
stórsölusvið (B2B) fyrirtækisins.

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Hæfniskröfur

Byggingaverkfræðingur

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 6. mars nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar fyrirspurnir sem 
trúnaðarmál.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

Starfssvið

Vegna aukinna verkefna á sviði vega- og gatnahönnunar óskar verkfræðistofa á höfuðborgarsvæðinu 
að ráða fleiri verkfræðinga til starfa. Mörg verkefni eru fyrirliggjandi og eru þau unnin á Íslandi en 
viðskiptavinir og verkefni stofunnar eru í Noregi.

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Hæfniskröfur

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ráða mestu  
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari
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Lögmenn Lækjargötu óska eftir lögfræðingi til 

starfa við fjölbreytt og krefjandi verkefni.
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Fullnaðarpróf í lögfræði.

• Framhaldsnám á sviði lögfræði og lögmanns- 

réttindi eru kostur.

• Reynsla af lögfræðistörfum sem tengjast  

fjármálamörkuðum er einnig kostur.

• Frumkvæði, nákvæmni og metnaður í starfi.
 

Umsóknir skal senda á netfangið:  

logmenn@laekjargata.is.
Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 2013.  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Lögfræðingur

Lögmenn Lækjargötu bjóða upp á trausta, alhliða lögfræði-
þjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 

Eigendur lögmannsstofunnar eru: 
Birgir Tjörvi Pétursson hdl., Guðmundur H. Pétursson hdl., 
Ingvi Hrafn Óskarsson hdl., Reimar Pétursson hrl. og 
Sigurður Kári Kristjánsson hdl.

Lögmenn Lækjargötu ehf.  |  Lækjargötu 2  |  101 Reykjavík 
Sími 512 1220  |    www.laekjargata.is

Verka- og vélamaður í Þjónustu-
miðstöð Hafnarfjarðarbæjar

Umhverfi og framkvæmdir hjá Hafnarfjarðarbæ óska eftir 
að ráða starfsmann  til starfa frá og með 1. maí n.k.  
Starfsmaðurinn skal hafa meirapróf og  grunnnámskeið 
vinnuvéla (stóra námskeiðið), einnig að hafa reynslu af 
tækjavinnu og almennum verkamannastörfum.  Hluti af 
verksviði starfsmannsins er þátttaka í bakvaktarkerfi 
bæjarins. 

Starfslýsingu fyrir starfið má finna á heimasíðu bæjarins 
undir Auglýsingar/ Verka- og vélamaður í Þjónustu-
miðstöð Hafnarfjarðarbæjar.
Launakjör og taxtar eru samkvæmt kjarasamningi við 
Hafnarfjarðarbæ.  

Umsóknarfrestur um starfið er til 20. mars n.k.  
Nánari upplýsingar um starfið gefur Björn Bögeskov 
Hilmarsson yfirmaður Þjónustumiðstöðvar í síma  
585-5670 eða í gegnum netfangið boddi@hafnarfjordur.is 

Bjarmi 
Á ungbarnaleikskólanum Bjarma í Hafnarfirði eru 
tvær lausar stöður leikskólakennara frá 8. ágúst 
2013. Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2013.

Okkur vantar hugmyndaríka og skapandi einstaklinga, sem 
líta lífið björtum augum og líta á áskoranir sem tækifæri til 
að þroskast. 
Á Bjarma er unnið með fljótandi námskrá og dagskipulag, 
stöðvavinnu, teymisvinnu, dreifða ábyrgð og forystu. 
Hægt er að sækja um starfið á netfangið bjargir@gmail.com 
eða á heimasíðu skólans www.leikskolinn.is/bjarmi 
Nánari upplýsingar veitir Svava í síma 512 3330 og 695 3089

Vélskömmtun lyfja
Lyfjaver ehf óskar eftir að ráða starfsmann til framtíðar-
starfa við vélskömmtun lyfja. Viðkomandi þarf að vera 
heilsuhraustur, snyrtilegur, reglusamur, nákvæmur og 
samviskusamur og hafa hreint sakavottorð. Æskilegt er 
að viðkomandi hafi náð a.m.k. 25 ára aldri.     
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið  
alli@lyfjaver.is  fyrir 1. mars n.k. 

Bílaþvottastöðin Lindin Bæjarlind 2  
óskar eftir starfsmanni í fullt starf. 

Um er að ræða starf við bílaþvottastöð og bónstöð.   
Viðkomandi þarf að vera harðduglegur, stundvís,  

heiðarlegur, vandvirkur og með mikla þjónustulund.  
Krafist er hreins sakavottorðs og reglumennsku.  

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi bílpróf.  
Umsókn og ferilskrá sendist á robertmar@simnet.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars. 
Rio Tinto Alcan  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotintoalcan.is

Við leitum að fólki í sumarstörf á tímabilinu  
15. maí til 1. september, eða eftir samkomulagi.

Starfsmenn óskast á eftirtalda vinnustaði:

Ker- og steypuskáli. Aðallega er unnið á 
þrískiptum vöktum og þurfa starfsmenn að 
standast lyftarapróf áður en starf hefst, hafi 
þeir ekki réttindi. 

Skautsmiðja. Unnið er á tvískiptum vöktum 
og þurfa starfsmenn að standast lyftarapróf 
áður en starf hefst, hafi þeir ekki réttindi.

Hafnarvinna. Unnið er í dagvinnu og þurfa 
starfsmenn að skila inn hreinu sakavottorði 
og standast lyftarapróf, hafi þeir ekki réttindi.

Mötuneyti. Meðal annars er leitað eftir mat-
reiðslumanni.

Öryggisvarsla. Unnið er á þrískiptum 
vöktum og þurfa starfsmenn að skila inn 
hreinu sakavottorði.

Birgðahald og innkaup. Unnið er í dagvinnu. 

Rannsóknarstofa. Unnið er á tvískiptum 
vöktum. 

Efnisvinnsla. Unnið er á tvískiptum vöktum 
og þurfa starfsmenn að standast lyftarapróf 
áður en starf hefst, hafi þeir ekki réttindi.

Iðnaðarmenn. Óskað er eftir iðnaðarmönn-
um í dagvinnu á verkstæðum. Starfsmenn 
þurfa að hafa iðnréttindi og sérstök athygli 
er vakin á því að iðnnemar koma jafnframt 
til greina.

 
Ýmsir aðrir vinnustaðir.
Á flestum vinnustöðum ISAL er bæði 
dagvinna og vaktavinna í boði. 

    Allt nýtt starfsfólk:

» Þarf að vera orðið 18 ára eða verða það 
   á árinu. 

» Þarf að gangast undir læknisskoðun og   
   standast lyfjapróf áður en það hefur störf.

Lögð er rík áhersla á öryggismál starfs-
manna og er markviss þjálfun í upphafi 
starfstíma. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að 
sækja um á heimasíðu okkar riotintoalcan.is 
þar sem jafnframt eru nánari upplýsingar. 

Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg 
störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst 
fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.
 
Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á verkferlum og 
vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við erum hluti af.

Sumarstörf í Straumsvík
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Helstu verkefni: 
Hönnun og forritun á Mobile lausnum LS Retail sem tengjast snjallsímum, 
handtölvum, vefþjónustum og veflausnum.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegt nám. Reynsla af 
hugbúnaðarþróun í Microsoft .NET eða Java er skilyrði. Reynsla af hugbúnaðar-
þróun fyrir Android, iOS og Windows Phone er kostur en ekki skilyrði. 
Sköpunargleði, hugmyndaauðgi og góð enskukunnátta. Góðir samskipta-
hæfileikar og skipulögð vinnubrögð. Reynsla af Agile aðferðafræði er kostur.

Upplýsingar um störfin veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Helga Rún 
Runólfsdóttir (helga@intellecta.is), ráðgjafar hjá Intellecta í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 3. mars. 

Allar umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim 
svarað. Umsóknir óskast fylltar út á www.intellecta.is. Umsókn um starfið þarf 
að fylgja starfsferilskrá.

Mörk, hjúkrunarheimili óskar 
eftir lækni í 20-40% starf 

Nánari upplýsingar gefur Helga Hansdóttir 
helga.hansdottir@morkin.is eða í síma 560-1702

Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir starfsmanni í 
sumar afleysingar tímabilið frá 1. maí - 31. ágúst 
2013. 
 
• Unnið er virka daga og aðra hverja helgi. 
• Starfsmaður þarf að geta unnið sjálfstætt. 
• Skila þarf umsóknum inn fyrir 4. mars n.k. og  
 sendist á netfangið: eldhus@eir.is og eða á  
 skrifstofu Eirar. 

Eir hjúkrunarheimili – Eldhús Hlíðarhúsum 7  
112 Reykjavík S: 522 5700

Matreiðslumaður 
- Matsveinn 
– Matartæknir

STARFSSVIÐ VERKEFNASTJ. GÆÐAMÁLA ER M.A.
Innleiðing ISO14001 gæðastaðals, rekstur og 
þróun gæðastjórnunarkerfa fyrirtækisins í samráði 
við forstöðumann gæðamála
Skipuleggur vinnu gæðahópa, fylgir eftir starfi 
þeirra og tekur þátt í því eftir atvikum
Skjalfestir nýja verkferla innan fyrirtækisins í 
samráði við stjórnendur
Skipuleggur og framkvæmir innri úttektir í samráði 
við ábyrgðaraðila
Heldur utan um ábendingarkerfi fyrirtækisins

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking á gæðamálum
Góð íslensku- og enskukunnátta
Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum
Útsjónarsemi og heiðarleiki

+ Umsókn sendist rafrænt til svala@igs.is eða orne@igs.is    
 Umsóknir berist ekki síðar en 4. mars 2013

VERKEFNASTJÓRI GÆÐAMÁLA
IGS ehf. leitar að öflugum og jákvæðum einstaklingi í starf verkefnastjóra gæðamála
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Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Helstu verkefni og ábyrgð
Hjúkrunarfræðingurinn ákveður, skipuleggur og veitir hjúkrunarmeðferð í 
samráði við skjólstæðinga og ber ábyrgð á meðferð, samkvæmt starfslýsingu. 

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Faglegur metnaður og framúrskarandi samskiptahæfni skilyrði
 » Áhugi á geðhjúkrun sem sérhæfingu í hjúkrun er skilyrði

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 23.03.2013
Starfshlutfall er 80 - 100%
Upplýsingar veita Magnús Ólafsson deildarstjóri, netfang  
magnuso@landspitali.is, sími: 543-5938 / 824-5537 og María Einisdóttir 
mannauðsráðgjafi, netfang mariaein@landspitali.is, sími: 543-4034 /  
824-5404
Umsókn skulu fylgja náms- og starfsferilskrá. Viðtöl verða höfð við 
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og 
innsendum gögnum.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Maríu Einisdóttur, 
mannauðsráðgjafa, Stjórn geðsviðs 34A Landspítala Hringbraut.

Hjúkrunarfræðingar á geðsviði
Starfsþróunarár 2013-14

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á ýmsar deildir geðsviðs LSH - hvort 
tveggja á endurhæfingar- og móttökudeildir. Nýráðnum verður boðið að 
taka þátt í starfsþróunarári þar sem áherslur eru á markvissa fræðslu, 
handleiðslu og skipulagða innleiðingu í starf sem miðar að því að efla 
fagmennsku. 

Velferðarsvið

Starfsmaður á heimili fyrir konur
Velferðarsvið óskar eftir starfsmanni á heimili fyrir konur 
sem eiga við vímuefnavanda að stríða.  Fimm konur búa 
á heimilinu. Um er að ræða 80% starf í vaktavinnu og er 
ráðið til eins árs.

Helstu verkefni:
• Samvinna og aðstoð við íbúa í daglegum störfum heim - 
 ilisins s.s. við þrif, matseld, tómstundir og þess háttar.  
• Samstarf, samvera og stuðningur við íbúa í daglegu lífi  
 innan heimilis og utan. 
• Þátttaka í þrifum heimilisins og matseld.
• Þátttaka í teymisvinnu starfsfólks, íbúafundum og  
 hópstarfi íbúa.

Hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun.
• Félagsliðamenntun er kostur.
• Skilningur og þekking á aðstæðum einstaklinga með  
 langvarandi félags- og  vímuefnavanda. 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi fyrir mál  
 efnum íbúa heimilisins.  Unnið er skv. hugmyndafræði  
 skaðaminnkandi nálgunar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborg-
ar og Eflingar stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Stefánsdóttir forstöðu-
kona í síma 822-9754, netfang  
sigridur.stefansdottir@reykjavik.is

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið 
á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is fyrir
5. mars 2013.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan 
hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar  

endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.Katrínartún 12 Ísland / Iceland105 Reykjavík +354 590 3000 wow@wow.iswww.wow.is

Stjórnarmaður í WOW air
WOW air var stofnað í nóvember 2011 af Skúla 

Mogensen og er í eigu fjárfestingafélagsins Títan. 

Stefna félagsins er að veita skemmtilega og 

eftirminnilega þjónustu ásamt því að bjóða 

lægsta verðið í flugsamgöngum til og frá Íslandi.

Það er WOW í öllu sem við gerum!
Við hófum okkur til flugs 31. maí 2012 og höfum 

síðan gert samning um fjórar Airbus A320-vélar

sem við fáum afhentar fyrir sumarið — og fljúgum 

á þeim til 14 áfangastaða í Evrópu. Velta félagsins 

er áætluð um 12.000 mkr. á árinu.

Breyting verður gerð á fjögurra manna stjórn 

félagsins á næsta aðalfundi og því leitum við að 

öflugri konu í stjórnina.

Sendið umsókn á starf@wow.is  fyrir 7. mars

Við viljum fleiri stelpur í stjórn
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Helstu verkefni ráðgjafans verða: 
• Stuðningur, ráðgjöf og hvatning fyrir einstaklinga 
• Upplýsingaöflun og mat skv. viðurkenndum aðferðum
• Umsjón, eftirfylgni og leiðsögn varðandi endurhæfingaráætl 
 anir einstaklinga, í samstarfi við fagaðila
• Samstarf við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir vegna verkefn  
 anna

Hæfnikröfur:
Helstu hæfnikröfur vegna starfsins eru eftirfarandi:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda sem  
 nýtist í starfi (t.d. á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálf 
 unar, sálfræði, eða sjúkraþjálfunar )
• Víðtæk reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar er   
 æskileg

• Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
• Áhugi á að vinna með einstaklingum og geta til að skilja og  
 setja sig inn í mismunandi aðstæður einstaklinga
• Sveigjanleiki, færni og vilji til að tileinka sér nýja þekkingu og  
 vinnubrögð
• Geta til að koma frá sér efni í ræðu og riti

Upplýsingar um starf ráðgjafa og starfsemi VIRK - Starfsendur-
hæfingarsjóðs er að finna á heimasíðu VIRK – Starfsendur-
hæfingarsjóðs:  www.virk.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 15.mars 2013 og umsóknum skal 
skilað til Þórarins eða Ásgerðar sem jafnframt gefa nánari upp-
lýsingar um starfið.

Þórarinn Sverrisson,    eða  Ásgerður Pálsdóttir
formaður Öldunnar stéttarfélags,    formaður stéttarfélagsins Samstöðu
Borgarmýri 1, 550 Sauðárkróki    Þverbraut 1, 540 Blönduósi
sími 453 5433      sími 452 4932
toti@stettarfelag.is      asgerdur@samstada.is

Stéttarfélög á Norðvesturlandi leita að ráðgjafa til að starfa á sviði starfsendurhæfingar. Um er að ræða samvinnuverkefni VIRK – 
Starfsendurhæfingarsjóðs og stéttarfélaga á Norðvesturlandi. Ráðgjafinn mun halda utan um starfsendurhæfingarmál einstaklinga 
sem eru óvinnufærir vegna slysa eða sjúkdóma, í þeim tilgangi  að aðstoða þá við að auka vinnugetu sína og varðveita vinnusam-
band þeirra. Um er að ræða mjög krefjandi starf í umhverfi sem enn er í mótun og uppbyggingu.

Starf ráðgjafa á sviði starfsendurhæfingar hjá stéttarfélögum á Norðvesturlandi

Launafl óskar eftir að ráða:

Reynda rafvirkja   
með full réttindi til starfa nú þegar

Nánari upplýsingar veitir
Adda Ólafsdóttir, starfsmannastjóri og
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á
adda@launafl.is eða magnus@launafl.is.

www.launafl.is – sími 414-9400

Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð.

Launafl óskar eftir að ráða:

Reynda bifvéla-
virkja og vélvirkja
með full réttindi til starfa nú þegar

Nánari upplýsingar veitir
Adda Ólafsdóttir, starfsmannastjóri og
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á
adda@launafl.is eða magnus@launafl.is.

www.launafl.is – sími 414-9400

Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð.

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

Hlutverk Orkustofnunar er að vera stjórn-

völdum til ráðuneytis um orku og 

auðlindamál, standa fyrir rannsóknum 

á orkubúskap og orkulindum þjóðar-

innar, safna og miðla gögnum um 

orkumál, vinna áætlanir til lengri tíma 

og stuðla að samvinnu á sviði orkumála 

og rannsókna innan lands og utan.

Á Orkustofnun starfa sérfræðingar með 

umfangsmikla reynslu og byggir stofnunin 

á víðtækri færni og menntun þeirra.

Verkefnastjóri frístundastarfs
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða starfsmann til 
afleysinga til að hafa umsjón með frístundastarfi  í  
bænum. Um er að ræða 100% starfshlutfall. Starfið tekur 
til starfsemi starfandi Tómstundamiðstöðva í Hafnarfirði 
en þær samanstanda af rekstri félagsmiðstöðva og 
frístundaheimila. Starfið getur  einnig tekið  til verkefna 
tengdum sumarstarfi ÍTH.  Næsti yfirmaður er æskulýðs-
fulltrúinn í Hafnarfirði. Um er að ræða tímabundna 
afleysingu.  
 
Helstu verkefni:
• Skipulagning, framkvæmd og umsjón með verkefnum  
 og viðburðum tengdum frístundastarfi
• Fagleg forysta
• Samskipti við samstarfsaðila og forráðamenn, o.fl. 
 
Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af störfum á vettvangi frítíma er skilyrði
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf  eigi síðar en 
1. ágúst. 
 
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stétt-
arfélags.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um þessi 
störf.

Nánari upplýsingar veitir æskulýðsfulltrúi Hafnarfjarðar, 
Ellert Baldur Magnússon.  Senda má fyrirspurnir á  
ellert@hafnarfjordur.is eða hafa samband við skrifstofu 
æskulýðsmála í síma 585-5500.

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars næstkomandi. 

Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar 
merktar „Verkefnastjóri frístundastarfs“ eða á netfangið 
ellert@hafnarfjordur.is

Fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar
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Ósafl leitar að starfsmönnum með þekkingu, reynslu og réttindi vegna 
starfa við Vaðlaheiðargöng. Ósafl er félag í eigu ÍAV og Marti Contractors 
en Vaðlaheiðargöng hf. hafa samið við félagið um framkvæmdir við 
Vaðlaheiðargöng.

Óskað er eftir umsóknum í störf:

 Jarðgangamanna - Skilyrði er að umsækjendur séu vanir 
jarðgangavinnu þ.e. borun, hleðslu, bergstyrkingum, ásprautun 
og bergþéttingum.
 Bifvélavirkja – Kostur er að umsækjendur hafi reynslu af 
viðgerðum á jarðvinnuvélum.
 Tækjastjóra og bílstjóra. 

Nánari upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri. 
Umsóknir óskast fylltar út á heimasvæði ÍAV www.iav.is - Laus störf, 
fyrir 8. mars næstkomandi.

Ósafl er félag í eigu ÍAV og Marti Contractors en félagið mun vinna að 
framkvæmdum við Vaðlaheiðargöng. ÍAV og Marti Contractors hafa lengi 
unnið saman að stórframkvæmdum s.s. Óshlíðargöngum, snjóflóðavarnargarði 
í Bolungarvík og nú er unnið að járnbrautargöngum í Noregi.

Vaðlaheiðargöng 

Ósafl ehf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | osafl.is

Nauthóll óskar eftir starfsfólki í eftirtalin störf:
• þjóna, hlutastarf
• uppvaskara, fullt starf, unnið er á vöktum
Við kunnum að meta jákvæðni, gleði, stundvísi
og heiðarleika.

Restauracja Nauthóll szuka ludzi do pracy na
zmywaku. Praca zmianowa 2-2-3, bardzo mila
atmosfera.

Nánari upplýsingar fást í
síma 860-2256 (Hanna Guðný) og á atvinna@nautholl.is

Wiecej informacji pod numerem 860-2256 Jezyk angielski
lub islandzki   

Mozecie panstwo pisac na meila w jezyku polskim
atvinna@nautholl.is

FYRSTA 
SVANSVOTTAÐA 
VEITINGAHÚSIÐ
Á ÍSLANDI

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Almenn störf deildarlæknis á röntgendeild Landspítala 
 » Þátttaka í kennslu og þjálfun læknanema
 » Þátttaka í rannsóknarvinnu

Hæfnikröfur
 » Íslenskt lækningaleyfi
 » Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 09.03.2013
Starfshlutfall er 100%
Upplýsingar veitir Pétur Hörður Hannesson yfirlæknir, peturh@landspitali.is, 
sími: 824 5322.
Umsókn skulu fylgja náms- og starfsferilskrár.

Deildarlæknir á röntgendeild
Laust er til umsóknar fullt starf deildarlæknis í starfsnám á röntgendeild 
Landspítala. Boðið er upp á 6 eða 12 mánaða ráðningu. Fyrir þá sem hafa 
hug á sérfræðinámi í myndgreiningu er boðið upp á allt að tveggja ára 
starf sem nýtist til sérnáms.
Framkvæmdar eru um 120.000 rannsóknir og aðgerðir á ári og kynnast 
deildarlæknar öllum sviðum greinarinnar, s.s. tölvusneiðmyndum og 
segulómun. 
Spennandi tækifæri fyrir áhugasama deildarlækna að öðlast reynslu í 
myndgreiningu. Kennsla deildarlækna er skipulögð af kennslustjóra.

Störf á heimili fatlaðs fólks
Þroskaþjálfi, félagsliði og stuðningsfulltrúi 
óskast til starfa á heimili í Kópavogi í 60-
70% og 40-50% hlutastörf. Um er að ræða 
morgunvaktir, kvöldvaktir og helgarvaktir. 
Æskilegt er að viðkomandi geti byrjað sem 
fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og 
fremst fólgið í því að aðstoða íbúa í daglegu 
lífi.  

Upplýsingar veitir Bjarnhildur Ólafsdóttir 
í síma 568-0206 kl. 08.00-16.00 á virkum 
dögum. Einnig er hægt að hafa samband í 
gegnum netfangið  
bjarnhildur@styrktarfelag.is. 

Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn 
má finna á heimasíðu þess www.
styrktarfelag.is.

Launakjör eru samkvæmt gildandi 
kjarasamningum.

Akureyri - Egilsstaðir - Ísafjörður - Mývatn - Patreksfjörður 
Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum sumarið 2013 á eftirtalin svæði:  
Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, verndarsvæði við Mývatn og Laxá, Suðurland,  
Vesturland, sunnanverða Vestfirði Hornstrandir og Gullfoss / Geysir / Hveravelli. 

LANDVARSLA 

Um er að ræða  tímabundin 100% störf en starfs-
tími er breytilegur eftir svæðum. Þeir fyrstu hefja 
störf um miðjan maí og síðustu ljúka störfum í 
september. 

Störf landvarða felast m.a. í vöktun, eftirliti, 
fræðslu og móttöku gesta.

Umsóknarfrestur er til og með 11. mars 2013. Í 
umsókn þarf að koma fram hvaða svæði verið er að 
sækja um eða forgangsröðun þar um. 

Æskilegt er að umsóknum sé skilað á sérstökum 
umsóknareyðublöðum fyrir störfin, sem hægt er að 
nálgast á heimasíðu Umhverfisstofnunar (umhverfis-
stofnun.is) og í móttöku hennar að Suðurlandsbraut 
24, 108 Reykjavík. 

Umsóknir skulu sendar á netfangið ust@ust.is eða á 
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.

Ítarlegri upplýsingar um störfin,  tímabil hvers starfs, 
svæðin og  hæfniskröfur  eru að finna á starfatorg.is 
og ust.is/storf_i_bodi/. 

SUMARSTÖRF 2013

NJÓTUM UMHVERFISINS OG  STÖNDUM VÖRÐ UM ÞAÐ SAMAN
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www.annata.is

LAGER - ÚTKEYRSLA
Heildverslun óskar eftir að ráða lagermann.  Starfið 
er býsna fjölbreytt og snýr til að mynda að móttöku á 
vörum, tiltekt á pöntunum ásamt útkeyrslu svo eitthvað 
sé nefnt. 

Við leitum að samviskusömum einstaklingi með góða 
og vandaða framkomu, er reglusamur og hefur metnað 
til að takast á við krefjandi en jafnframt gefandi starf. 

Reynsla er æskileg. 

Um framtíðarstarf er að ræða. 

Umsækjendur vinsamlega sendið 

a) Ferilskrá 

b) Mynd 

á póstfangið lager201302@gmail.com 

Reyklaus vinnustaður.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á 
sviði sjávarútvegsmála, lax- og silungsveiði, fiskræktar, fiskeldis, hvalveiða 
o.fl. Hlutverk Fiskistofu er jafnframt að safna upplýsingum um framan-
greinda málaflokka. Um starfsemi Fiskistofu gilda lög nr. 36/1992 um 
Fiskistofu. Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is.

Helstu verkefni:
• Dagleg stjórnun og ábyrgð á verkum fiskeldisdeildar

• Stjórnsýsluverkefni á sviði fiskeldis

• Yfirumsjón með leyfismálum og umsögnum

• Eftirlit með starfsemi fiskeldisstöðva til sjós og lands

• Uppbygging og þróun kerfa

• Mótun og þróun verkferla ásamt ritun þeirra í Gæðahandbók Fiskistofu

• Þátttaka í almennri stefnumótun deildarinnar 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í sjávarútvegsfræði, líffræði eða skyldum greinum með 
framhaldsmenntun og/eða fagþekkingu á  fiskeldi

• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af fiskeldi

• Framúrskarandi hæfni til skýrslugerðar

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

• Mjög góð íslenskukunnátta

Helstu verkefni:
• Eftirlit með starfsemi fiskeldisstöðva til sjós og lands

• Rafrænt eftirlit 

• Upplýsingasöfnun um eldi, t.d. framleiðsluskýrslur, skráningar í áframeldi o.þ.h.

• Skýrsluvinna

• Afgreiðsla leyfismála/leyfisumsókna

• Umsagnir 

• Uppbygging og þróun kerfa 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi

• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af fiskeldi

• Góð hæfni til skýrslugerðar

• Góð íslenskukunnátta

• Góð tölvufærni

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

Fiskistofa leitar að háskólamenntuðum einstaklingi með fagþekkingu á fiskeldi til að leiða fiskeldisdeild Fiskistofu. Fiskeldisdeild er hluti af stærsta sviði stofnunarinnar, 
fiskveiðistjórnunarsviði. Deildin hefur viðamiklu og vaxandi hlutverki að gegna og annast stjórnsýsluleg verkefni á sviði fiskeldis ásamt eftirliti með fiskeldisstöðvum.

Um framtíðarstarf er að ræða og mun viðkomandi starfa á starfsstöð Fiskistofu á Ísafirði. Næsti yfirmaður er forstöðumaður fiskveiðistjórnunarsviðs. Um fullt starf er að 
ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Fiskistofa leitar að einstaklingi með fagþekkingu í fiskeldi í fiskeldisdeild sína. Starfið felst í eftirliti með fiskeldisstöðvum, skýrslugerð, gagnasöfnun, úrvinnslu gagna og 
rafrænu eftirliti. Eftirlit með fiskeldisstöðvum felst m.a. í skoðun á búnaði, merkingum og afmörkun eldissvæða, framleiðslumagni stöðva og umhirðu eldisfisks í kvíum. 
Þá er fylgst með því að skráningar séu með fullnægjandi hætti og að viðbragðsáætlun vegna slysasleppinga sé tiltæk í sjókvíaeldisstöðvum. 

Um framtíðarstarf er að ræða og mun viðkomandi starfa á starfsstöð Fiskistofu á Ísafirði. Næsti yfirmaður er deildarstjóri fiskeldisdeildar. Um fullt starf er að ræða og 
æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Starfsreynsla úr stjórnsýslunni er kostur. Sjálfstæði, frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum er skilyrði ásamt góðri samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um störfin veita Hrefna Gísladóttir sviðsstjóri fiskveiðistjórnunarsviðs og Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir deildarstjóri fiskeldisdeildar í síma 569-7900.

Umsóknum sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með  
bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1B, 220 Hafnarfirði merktar „Deildarstjóri fiskeldisdeildar“ og „Sérfræðingur í fiskeldi“. 

Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2013. 
Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru 
samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Deildarstjóri fiskeldisdeildar á Ísafirði

Sérfræðingur í fiskeldi
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Sykepleiere til Norge
Helse Personal AS søker engasjerte og faglig 
dyktige sykepleiere til ulike oppdrag i Norge innen-
for sykehjem, hjemmesykepleie og bofellesskap.

Du må ha Norsk autorisasjon, www.sak.no , og 
relevant jobberfaring.
Vi tilbyr gode lønnsbetingelser og god oppfølging.

Man må beherske norsk, dansk eller svensk språk 
godt både skriftlig og muntlig.  

Kontaktinformasjon: Helse Personal, +47 902 80 287
post@helsepersonal.no       www.helsepersonal.no

VERK- OG TÆKNIFRÆÐINGAR - REYÐAFJÖRÐUR
Laus eru störf deildarstjóra tæknideildar og starfsmanns í umsjónardeild. 
Um 100% störf er að ræða. Með tilliti til aldurssamsetningar starfsmanna 
Vegagerðarinnar er gjarnan tekið við  umsóknum frá yngra fólki með nýleg próf.

Starf deildarstjóra tæknideildar

Starfssvið
• Áætlanagerð og tæknilegur undirbúningur vegna 

nýframkvæmda, viðhalds vega og umferðaröryg-
gisaðgerða

• Skipulagsmál, umsagnir og leyfisveitingar 
• Umsjón með útboðum og nýframkvæmdum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólmenntun í verk- eða tæknifræði, 
• Einhver stjórnunarreynsla er æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt,
• Hæfni í mannlegum samkiptum
  Starfsmaður í umsjónardeild

Starfsmaður í umsjónardeild 

Starfssvið
• Umsjón með rekstri og verkefnum þjónustustöðva og 

vélaverkstæðis
• Umsjón með áætlunum, útboðum og verksamningum 
• Eftirlit með framkvæmdum ásamt tæknilegu og 

fjárhagslegu uppgjöri
• Umsjón með samningum um þéttbýlisvegi, héraðs-

vegi, styrkvegi og girðingar ásamt framkvæmd þeirra 
og uppgjöri. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólmenntun í verk- eða tæknifræði
• Einhver stjórnunarreynsla er æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt,
• Hæfni í mannlegum samkiptum

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu 
Vegagerðarinar eru konur með tilskyldar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 11. mars 2013. Umsóknir berist forstöðumanni starfsmannadeildar netfang 
starf@vegagerdin.is. Umsóknareyðublað má finna á slóðinni  http://www.vegagerdin.is/umsoknir-og-leyfi/ymislegt/   
en ekki er gerð krafa um að það sé notað. Í umsókninni komi fram  persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingumum 
þær hæfniskröfur sem gerðar eru.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar  um störfin veitir Sveinn Sveinsson svæðisstjóri  í síma 522 1930. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Ferðaskrifstofa
Deildarstjóri, þjónustufulltrúi og leiðsögumenn

Okkur vantar deildarstjóra þjónustudeildar til  framtíðar,  
þjónustufulltrúa í sumarstarf frá byrjun maí og þýskumæl-
andi leiðsögumenn í fasta vinnu frá miðjum maí til loka 
ágúst.  

Deildarstjóri ber m.a. ábyrgð á bókunum, ráðningu leið-
sögumanna, vinnslu ferðagagna, yfirumsjón með þjónustu-
skrifstofunni.  Starfið krefst mikillar nákvæmni ásamt aga 
og skipulögðum vinnubrögðum.  Enskukunnátta er skilyrði, 
þýska æskileg.  Æskilegt að viðkomandi geti byrjað strax.

Þjónustufulltrúi er hluti af stærra teymi sem tekur á 
móti gestum á flugvelli og  hótelum, aðstoðar við útgáfu 
og vinnslu ferðagagna og  sölu á dagsferðum. Þýsku- og 
enskukunnátta er skilyrði. 

Leiðsögumenn í dagsferðir frá Reykjavik með þýska 
gesti.

Umsóknir sendist á  matthias@icelandprotravel.com 
fyrir 7. mars nk.  

Frekari upplýsingar gefur 
Matthías Kjartansson í 
sama netfangi eða í síma 
510 3600.

Hjúkrunarfræðingur
óskast

Sinnum heimaþjónusta sinnir fjölþættri þjónustu á höfuð-
borgarsvæðinu til að mæta þörfum aldraðra, öryrkja, 
sjúkra, fatlaðra og annarra sem þurfa aðstoð á eigin heimili.  
Auk þess rekur Sinnum hvíldardvöl í notalegu og öruggu 
umhver  á ótel slandi í rmúla. 

Við hjá Sinnum leitum nú að glaðlegum og 
kraftmiklum hjúkrunarfræðingi í 50-100% 
starf. 

Um er að ræða starf við heimaþjónustu og aðstoð við ein-
staklinga inni á opinberum stofnunum. Með því að koma 
í Sinnum liðið getur þú fundið gefandi starf sem byggist 
aðallega á mannlegum samskiptum og einstaklingsmiðaðri 
þjónustu. Sinnum leggur áherslu á sveigjanleika í star  og 
b ður upp á uppbyggilegt og hvetjandi starfsumhver . 

Umsóknum skal skilað á eyðublaði sem er á  
www.sinnum.is/umsókn um starf. Umsóknarfrestur er  
til og með 3. mars. Nánari upplýsingar fást í síma 770 2221.

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

SUMARSTÖRF 2013

Vatnajökulsþjóðgarður óskar eftir að ráða fólk í fjölbreytt sumarstörf. 
Um er að ræða landvörslu, upplýsingagjöf og afgreiðslu,  

afgreiðslustörf í veitingasölu, ræstingar og almenn verkamannastörf.

•  Skaftafell: Landverðir, starfsfólk í upplýsingagjöf 
og afgreiðslu, í ræstingar og í veitingasölu.

•  Lónsöræfi: Landvörður.

•  Höfn í Hornafirði: Landverðir og starfsfólk í 
upplýsingagjöf og afgreiðslu.

•  Jökulsárgljúfur: Landverðir, starfsfólk í 
upplýsingagjöf og afgreiðslu, í ræstingar og  
í almenn störf.

•  Askja og Ódáðahraun: Landverðir.

•  Snæfellsstofa á Skriðuklaustri: Landverðir, 
starfsfólk í upplýsingagjöf, afgreiðslu og ræstingar.

•  Snæfell: Landverðir.

•  Kverkfjöll: Landverðir og skálaverðir í samvinnu 
við Ferðafélag Fljótsdalshéraðs og Ferðafélag 
Húsavíkur.

•  Hvannalindir: Landvörður.

•  Hólaskjól, Nýidalur og Lakagígar: Landverðir.

Ofangreind störf eru flest á tímabilinu frá byrjun júní 
til loka ágúst. Nokkur störf eru þó til lengri (maí – 
september) eða skemmri (júlí – ágúst) tíma. Laun eru 
greidd samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
Starfsgreinasambands Íslands. Bæði konur og karlar  
eru hvött til að sækja um.

Ítarlegri upplýsingar um störfin, hæfniskröfur og aðbúnað 
starfsmanna má finna á heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs; 
www.vjp.is og hjá þjóðgarðsvörðum á viðkomandi 
svæðum.

Umsóknum skal skilað á sérstökum umsóknareyðublöðum sem nálgast má á heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs. 
Umsóknarfrestur er til og með 4. mars n.k. og skulu umsóknir sendar á netfangið: umsokn@vjp.is eða í pósti 
merktum: Vatnajökulsþjóðgarður, Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík.
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Vegna stóraukinna umsvifa leita Reykjavik Excursions - 
Kynnisferðir að starfsfólki í eftirfarandi störf:

Starfsmaður í sölu- og bókunardeild

Helstu verkefni:
 

Starfsmaður í sölu- og hvataferðadeild

Helstu verkefni:

 

Starfsmaður í afgreiðslu

Helstu verkefni:
 

 

Starfsmaður í þjónustuver

Helstu verkefni:

 

 

 

 

REYKJAVIK EXCURSIONS - KYNNISFERÐIR

Umsóknir skal senda til Reykjavik 
Excursions – Kynnisferða ehf., 
Vesturvör 34, 200 Kópavogi eða  
á netfangið job@re.is fyrir miðnætti 
sunnudaginn 03. mars 2013.  
Farið er með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál og þeim er öllum 
svarað um leið og þær berast.  
Upplýsingar eru ekki veittar símleiðis.

VILTU ELDA Á   
SÖGUFRÆGUM STAÐ?

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

N1 óskar eftir að ráða metnaðarfullan matreiðslumann til starfa í Staðarskála í Hrútafirði. Öll 
aðstaða í Staðarskála er fyrsta flokks þar sem áhersla er lögð á góðan mat og frábæra þjónustu. 
Þá er gistiaðstaða starfsfólks á vakt fyrsta flokks og í nýlega endurbættu húsnæði. 

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svanhildur Hlöðversdóttir, stöðvarstjóri N1 Staðarskála,
í síma 440 1336. Vinsamlegast sækið um starfið á www.n1.is eða sendið ferilskrá ásamt nánari 
upplýsingum á netfangið atvinna@n1.is. Umsóknarfrestur er til og með 5. mars n.k.
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Leitað er að dugmiklum og drífandi einstaklingum sem hafa mikinn áhuga á íþrótta- og 

félagsstarfi og vilja láta gott að sér leiða við uppbyggingu á markaðssetningu og kynningu á 

félaginu sem og að styrkja innra starf félagsins og vilja láta gott af sér leiða við uppbyggingu 

og kynningu á félaginu sem og styrkja innra starf og styðja við og efla frumkvæði deilda Umf. 

Selfoss.

Umsjón með störfunum og ráðningaraðili er aðalstjórn Umf. Selfoss. Upplýsingar um störfin 

veitir Bára Gunnarsdóttir, formaður félagsins í síma 894 3268. 

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendast á netfangið baragunn@simnet.is. Æskilegt er að 

umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.  Umsóknarfrestur er til 7. mars 2013. 

Ungmennafélag Selfoss 
auglýsir eftir kraftmiklum og 

metnaðarfullum starfsmönnum
Framkvæmdastjóri – fullt starf
Helstu verkefni:

Bókari – starfshlutfall 50%
Helstu verkefni :

Hæfniskröfur:Hæfniskröfur:

Prentmet Suðurlands Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Lausar eru til umsóknar stöður hjúkrunarfræðinga á skurðstofum. 
 » Skilyrði fyrir ráðningu er að umsækjandi hyggist leggja stund á 

diplómanám á meistarastigi í skurðhjúkrun við Háskóla Íslands,  sem 
hefst haustið 2013.

 » Í boði er þjálfun og aðlögun eftir þörfum hvers og eins á stórum og 
skemmtilegum vinnustað.

 » Við mat umsókna er lögð áhersla á sterkan faglegan grunn í hjúkrun, 
sjálfstæði í vinnubrögðum og lipurð í mannlegum samskiptum.

Á skurðstofum Landspítala er veitt sérhæfð og umfangsmikil þjónusta við 
sjúklinga. Unnið er eftir hugmyndafræði um einstaklingshæfða hjúkrun. 
Vinnuskipulag tekur mið af vaktafyrirkomulagi skurðstofa. 

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2013
Upplýsingar veita Erlín Óskarsdóttir, deildarstjóri skurðdeildar á Hringbraut, 
sími 825-3588, Helga Kristín Einarsdóttir, deildarstjóri skurðdeildar í Fossvogi, 
sími 824-5273 og Áslaug Svavarsdóttir, deildarstjóri skurðstofu kvennadeildar, 
sími 825-3753.
Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá. Ákvörðun um ráðningu byggist á 
innsendum gögnum og viðtölum.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Skrifstofu Skurð-
lækningasviðs, 13A Hringbraut.

Skurðhjúkrun
Hjúkrunarfræðingar sem hyggjast sækja um nám í skurðhjúkrun í Háskóla 
Íslands geta sótt um stöður á skurðstofum Landspítala.

FINANCIAL WORLD

More details:
marel.com/24

Financial Manager needed to direct budgeting and reporting activities 
for 24 worldwide sales and service units, provide them with guidance 

and support, and implement corporate policies and best practices. 

HAMBORGARASMIÐJAN
óskum eftir að ráða starfsfólk til almennra afgreiðslu og 
þjónustustarfa. Erum að leita að fólki í fullt starf, einnig vantar 
starfsfólk í hlutastörf.

Umsóknir sendist á smidjan@live.com
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www.innnes.is

Innnes ehf. er ein stærsta og öflugasta matvöru-
heildsala landsins og eru vörumerki fyrirtækisins
neytendum vel kunnug. 
Innnes á m.a. velgengni vörumerkja sinna að þakka 
góðu og samhentu  starfsfólki. Markmið Innnes er 
að vera ávallt í fararbroddi á sínu sviði hvað varðar 
vörur, þjónustu til viðskiptavina sinna og markaðs-
setningu vörumerkjanna.
Höfuðstöðvar Innnes eru að Fossaleyni í Grafarvogi.  
Auk þess rekur fyrirtækið útibú á Akureyri.
Innnes er eigandi Selecta sem sérhæfir sig í drykkja- 
vörulausnum fyrir fyrirtæki og stofnanir.  
Hjá Innnes starfar samhent liðsheild 100 starfs-
manna, þar af starfa 7 starfsmenn í markaðsdeild og 
þar af tveir grafískir hönnuðir.

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR ÓSKAST
Innnes óskar eftir að ráða fjölhæfan grafískan hönnuð með reynslu í vefhönnun 
til starfa sem fyrst. Fjölbreytt verkefni á lifandi og skemmtilegum vinnustað. 

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Reyklaust umhverfi.

Umsóknir skulu sendar í tölvupósti ásamt sýnishornum 
af fyrri verkum til Framkvæmdastjóra markaðssviðs, 
Páls Hilmarssonar á netfangið ph@innnes.is sem 
jafnframt veitir nánari upplýsingar um starfið.
 
Umsóknarfrestur:
Til og með 4. mars 2013

  

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn fer með stjórn peningamála 
á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðlabankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem sam-
rýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. 
greiðslukerfi í landinu og við útlönd.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða fulltrúa til starfa við 
rekstrar- og skrifstofuþjónustu bankans, sem er eining 
innan rekstrar- og starfsmannasviðs. Um er að ræða 100% 
starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Markmið rekstrar- og starfsmannasviðs Seðlabankans er 
að skapa umhverfi og aðbúnað sem gerir bankanum kleift 
að uppfylla hlutverk sitt sem best á hverjum tíma. Að gæta 
hagsýni í hvívetna við notkun á þeim fjármunum sem ætl-
aðir eru til reksturs bankans og að framfylgja starfsmanna- 
og fræðslustefnu bankans hverju sinni.

Helstu verkefni og ábyrgð: 
 Ritara- og skrifstofuþjónusta fyrir öll svið bankans.
 Umsjón ferðabeiðna og bókun.
 Þátttaka í undirbúningi gestamóttöku og funda.
 Umsjón þjónustubeiðna.
 Dagleg umsjón skrifstofuþjónustu.

Hæfniskröfur:
  Reynsla af skrifstofu- og þjónustustörfum skilyrði. 
 Mjög góð reynsla af ferðabókunum æskileg.
 Góð kunnátta á helsta skrifstofuhugbúnað  

nauðsynleg.
 Gott vald á íslensku og ensku skilyrði.
 Vald á norðurlandamáli æskilegt.
 Hæfni til að vinna skipulega og í hóp er nauðsynleg.

Upplýsingar um starfið veitir Þórður Gautason aðstoðar-
framkvæmdastjóri rekstrar- og starfsmannasviðs, í síma 
569-9600. 

Laus störf hjá Seðlabanka Íslands

Sérfræðingur   
skrifstofuþjónusta

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa 
við rekstrar- og skrifstofuþjónustu bankans, sem er eining 
innan rekstrar- og starfsmannasviðs. Um er að ræða 100% 
starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Markmið rekstrar- og starfsmannasviðs Seðlabankans er 
að skapa umhverfi og aðbúnað sem gerir bankanum kleift 
að uppfylla hlutverk sitt sem best á hverjum tíma. Að gæta 
hagsýni í hvívetna við notkun á þeim fjármunum sem ætl-
aðir eru til reksturs bankans og að framfylgja starfsmanna- 
og fræðslustefnu bankans hverju sinni.

Helstu verkefni og ábyrgð: 
 Sérhæfð verkefni, t.d. prófarkalestur, ritun fundar-

gerða, aðstoð við vinnslu tölfræðigagna og texta.
 Skráning erinda í skjalakerfi bankans.
 Umsjón ýmissa erinda til bankans.
 Umsjón ýmissa þjónustuverkefna.
 Ritara og skrifstofuþjónusta fyrir öll svið bankans.

Hæfniskröfur:
  Háskólapróf sem nýtist í starfi skilyrði.
 Þekking á OneRecords mála- og skjalakerfi kostur.
 Góð kunnátta á helsta skrifstofuhugbúnaði  

nauðsynleg.
 Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku skilyrði.
 Vald á norðurlandamáli æskilegt.
 Hæfni til að vinna skipulega og í hóp er nauðsynleg.

Upplýsingar um starfið veitir Þórður Gautason aðstoðar-
framkvæmdastjóri rekstrar- og starfsmannasviðs, í síma 
569-9600. 

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa 
á fjárhagssvið bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall 
með starfsstöð í Reykjavík.

Fjárhagur hefur umsjón með fjárhagsupplýsingum bankans 
og sér um umsýslu erlendra og innlendra lána ríkissjóðs og 
Seðlabankans. Þá hefur sviðið umsjón með SWIFT-kerfi 
bankans ásamt innlendum og erlendum greiðslum fyrir 
bankann, ríkissjóð og ríkisfyrirtæki. Einnig sér sviðið um 
vörslu verðbréfa og uppgjör verðbréfaviðskipta. Starfsemi 
sviðsins skiptist í tvær einingar, reikningshald og bakvinnslu.

Helstu verkefni og ábyrgð: 
 Ábyrgð á rekstrarbókhaldi.
 Daglegar bókanir.
 Greining fjárhagsupplýsinga.
 Skýrslugerð og upplýsingavinnsla.
 Þátttaka í mótun verkefna sviðsins.

Hæfniskröfur:
  Háskólapróf er nýtist í starfi eða próf í viðurkenndum 

bókara.
Reynsla af bókhaldi og reikningshaldi skilyrði.
Þekking á Navision skilyrði.
Þekking á Agresso æskileg.
Starfsreynsla af fjármálamarkaði æskileg.
Reynsla af uppgjörum mikill kostur.
Hæfni til að starfa sjálfstætt eða í hópi.
Ágætt vald á íslensku og ensku, bæði á töluðu og 
rituðu máli.
Mjög gott vald á Excel og ýmiskonar greiningarvinnu.
Frumkvæði, nákvæmni og metnaður í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Erla Guðmundsdóttir, 
aðstoðarframkvæmdastjóri fjárhagssviðs, erlag@cb.is

Sótt skal um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, umsóknarfrestur er til og með 10. mars 2013. Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Fulltrúi   
skrifstofuþjónusta

Sérfræðingur 
reikningshald
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Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á ritaðri tónlist og 
frágangi tónverka, mjög góða skipulagshæfileika og 
innsýn í margmiðlunartækni. Viðkomandi mun halda utan 
um rekstur miðstöðvarinnar, bera ábyrgð á fjármálum og 
bókhaldi ásamt því að sinna og/eða skipuleggja öll helstu 
verkefni sem skilgreind eru í starfssamningi stöðvarinnar 
sem eru m.a.:
- að sinna samskiptum við fagaðila á Íslandi og erlendis
- að hafa yfirumsjón með gagnagrunni miðstöðvarinnar
-  að sinna nýskráningu tónverka
- að vinna að kynningu á þeim verkum sem miðstöðin  
 varðveitir
- að tryggja þjónustu og aðgengi að þeim tónverkum sem  
 miðstöðin hefur skráð

Umsóknarfrestur er til 4. mars og skulu umsóknir berast til:
Íslensk Tónverkamiðstöð/umsókn

Þórunnartúni 2, 4.hæð
105 Reykjavík

Íslensk Tónverkamiðstöð 
auglýsir eftir kraftmikilli og 
drífandi persónu til að veita 

miðstöðinni forstöðu. 
Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Starf í móttöku Umboðsmaður skuldara Reykjavík 201302/090
Hjúkrunarfr. við heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201302/089
Starfsmaður til þrifa Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201302/088
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður 201302/087
Fjármálastjóri Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201302/086
Lektor í stærðfræði Háskóli Íslands, raunvísindadeild Reykjavík 201302/085
Lektor í lífeindafræði Háskóli Íslands, læknadeild Reykjavík 201302/084
Sérfræðingur í reikningshaldi Seðlabanki Íslands Reykjavík 201302/083
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201302/082
Fulltrúi Seðlabanki Íslands Reykjavík 201302/081
Tryggingafulltrúi á samskiptasviði Tryggingastofnun Reykjavík 201302/080
Landverðir, sumarstörf Umhverfisstofnun Landið 201302/079
Sérgreinadýralæknir svína og súna Matvælastofnun Selfoss 201302/078
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201302/077
Lögfræðingar Velferðarráðuneytið Reykjavík 201302/076
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, lyf- og húðlækningad. Reykjavík 201302/075
Hjúkrunarfr., nám í skurðhjúkrun Landspítali, skurðstofur F-rekstur Reykjavík 201302/074
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201302/073
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, geðsvið Reykjavík 201302/072
Sérfræðilæknir í taugalækningum Landspítali, taugalækningar Reykjavík 201302/071
Deildarlæknir Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201302/070
Fólk í sumarstörf Vatnajökulsþjóðgarður Suð-Austurl. 201302/069
Verk- og tæknifræðingar Vegagerðin Reyðarfjörður 201302/068
Sérfræðingur, verkefnisstjóri Orkustofnun Reykjavík 201302/067
Sjúkraliði, aðstoð við hjúkrun Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201302/066
Sérfræðingur Mennta- og menningarmálaráðun. Reykjavík 201302/065
Starfsfólk í sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201302/064
Skólameistari Verkmenntaskóli Austurlands Neskaupstaður 201302/063
Fjármálastjóri, lögfræðingur Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201302/062
Sérfræðingur í viðskiptagreind Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201302/024

www.kerecis.com

Sérfræðingur
(líffræðingur, lífeindafræðingur, líftæknir)

 

 

 

Starfsmaður við
framleiðslu á
lækningavörum

 
 

Vinnustaður beggja starfa er á Ísafirði. Fyrirspurnir og umsóknir sendist til hr@kerecis.com fyrir 8. mars nk. 

Kerecis ehf. er öflugt frumkvöðlafyrirtæki sem þróar og framleiðir lækningavörur sem notaðar eru til meðhöndlunar 
á vefjaskaða í mönnum t.d. á þrálátum sárum og kviðsliti. Innan Kerecis starfar öflugur hópur sérfræðinga sem 
náð hefur góðum árangri í þróun á lækningavörum og er sala á vörunum nýhafin erlendis. Kerecis rekur 
starfsstöðvar á Ísafirði og í Reykjavík. 

Starfið er margþætt og snýr að fremleiðslu og 
gæðaeftirliti í flóknu umhverfi þar sem unnið er með 
viðkvæm lífræn hráefni.

Helstu verkefni:

Menntun og reynsla:

    líftæknir eða svipað

Við leitum að einstaklingi sem:

    tímaáætlunum

Um er að ræða framleiðslustarf

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Við leitum að einstaklingi sem:

23. febrúar 2013  LAUGARDAGUR16
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Ný útboð í auglýsingu hjá  
Reykjavíkurborg:
• Skarhólabraut 1, Mosfellsbæ, slökkvistöð –  
 nýbygging - Útboð nr. 12941.

• RFID self-service automats, RFID tags, RFID  
 staff workstations and RFID security gates  
 – Útboð nr. 12966.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Verktakar
Stolt Sea Farm (www.stoltseafarm.com), alþjóðlegt 
fiskeldis fyrirtæki sem stendur að framkvæmdum við  

byggingu á fiskeldisstöð fyrir flúru við Reykjanesvirkjun, 
tilkynnir eftirfarandi;

Vegna áframhaldandi framkvæmda býður fyrirtækið 
þeim verktakafyrirtækjum sem áhuga hefðu á aðkomu að 

verkefninu að skrá sig í gagnabanka fyrirtækisins með 
því að senda ítarlegar upplýsingar um sig og unnin verk á 

netfangið ssficeland@stolt.com.  
Trúnaður verður bundinn í umræddum gagnabanka og fylgt 

fyrirmælum persónuverndar. 

ALÞJÓÐLEGIR  
FRIÐARSTYRKIR 

RÓTARÝHREYFINGARINNAR  
2014-2016

Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem rekinn 
er af Alþjóða Rótarýhreyfingunni, mun veita allt að 60 
styrki til tveggja ára meistaranáms skólaárin 2014-
2016. Styrkirnir verða veittir til náms og rannsókna 
sem tengjast alþjóðasamstarfi og eflingu friðar í he-
iminum og eru ætlaðir fólki sem þegar hefur reynslu 
af alþjóðastarfi auk þess að hafa lokið fyrstu háskóla-
gráðu.

Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á samvinnu 
við sex virta háskóla: 

• Chulalongkorn University , Bangkok, Thailand 
• Duke University and University of North Carolina at  
 Chapel Hill , USA 
• International Christian University , Tokyo, Japan   
• University of Bradford , West Yorkshire, England 
• University of Queensland , Brisbane, Australia 
• Uppsala University , Uppsala, Sweden
 
Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára 
námskostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir. 
Rótarýhreyfingin á Íslandi má senda eina umsókn. Val 
íslenska umsækjandans fer fram eftir ítarleg viðtöl og 
könnun á námsferli og störfum. Makar, afkomendur 
og makar afkomenda lifandi Rótarýfélaga geta ekki 
sótt um styrkinn. Tíu Íslendingar hafa fengið friðar-
styrki frá því þeir voru fyrst veittir árið 2002.

Nánari upplýsingar um námið, háskólana og um-
sóknarskilmála er að finna á heimasíðu Rotary 
International: http://www.rotary.org/EN/STUDENT-
SANDYOUTH/EDUCATIONALPROGRAMS/ROTARYC-
ENTERSFORINTERNATIONALSTUDIES/Pages/How-
ToApply.aspx . Umsóknareyðublaðið er að finna undir 
World peace fellowship. Einnig má nálgast upplýsingar 
á skrifstofu Rótarýumdæmisins (rotary@rotary.is). 
Sími 568-2233 (eða í síma 525-4818). 

Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru beðnir 
um að senda ítarlegt æviágrip og lýsingu á mark-
miði með framhaldsnámi fyrir 21. apríl til Skrifstofu 
Rótarýumdæmisins, Suðurlandsbraut 54, 108  
Reykjavík, merkt „Friðarstyrkur“.

„Amma“ Óskast
Fjögurra manna fjölskylda í 101 Reykjavík óskar eftir „ömmu“ 
eða ráðskonu. Á heimilinu eru 2 börn, 6 ára og nýfætt. 
Óskað er eftir aðstoð með heimilisþrif og annað sem til fellur. 
Vinnutími getur verið annað hvort alla daga vikunnar eða 
3-4 sinnum í viku. Áhugasamir sendi ferilskrá með mynd á 
box@365.is merkt „Ö-25290“

Dagskrárstjóri 
og umsjónarmaður 
Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni leitar að dagskrárstjóra 
og umsjónarmanni eigna og opinna svæða ÚSÚ. 
Í boði eru tvö spennandi störf í kraftmiklu umhverfi. 
Leitað er að einstaklingum sem geta axlað ábyrgð og tekist 
á við krefjandi verkefni auk þess að sýna frumkvæði og 
metnað í starfi. Báðum störfum fylgir húsnæði á staðnum.
Starfssvið dagskrárstjóra:
•  Vinnur að stefnumótun og þróun dagskrárliða
•  Stýrir dagskrá fyrir skólabúðir og sumarbúðir
•  Umsjón með hópeflis- og hvataferðum fyrir fyrirtæki og hópa
•  Markaðssetning og kynning 
•  Önnur tilfallandi verkefni

Menntun og reynsla:
•  Háskólamenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
•  Lipurð í samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði
•  Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á skipulögð  
 vinnubrögð
•  Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt hæfni til að tjá sig í ræðu  
 og riti
•  Reynsla af skátastarfi eða öðru sjálfboðastarfi er æskileg.

Starfssvið umsjónarmanns eigna og opinna svæða:
•  Umsjón með eignum og opnum svæðum Útilífsmiðstöðvarinnar
•  Viðhald og umhirða  eigna á svæðinu og umsjón með viðhaldskerfi
•  Umsjón með störfum verktaka og sjálfboðaliða
•  Yfirumsjón með þrifum
•  Innkaup og áætlanagerð 
•  Önnur tilfallandi verkefni

Menntun og reynsla:
•  Iðnmenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
•  Metnaður og rík ábyrgðartilfinning
•  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•  Grunnþekking á tölvum og helstu forritum
•  Reynsla af skátastarfi eða öðru sjálfboðastarfi er æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Brynjólfur Gíslason framkvæmdastjóri 
ÚSÚ í síma: 868 8165, tölvupóstfang: brynjolfur@skatar.is
Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 4. mars 2013

Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf.
Kt: 640608-0560

Búnaður í dælustöð Vatnsveitufélags 
Hvalfjarðarsveitar Grundartanga.

 
Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar óskar eftir tilboðum í 
dælubúnað, loka og pípulagnir í dælustöð á Grundartanga. 
Í verkinu felst að útvega og koma  fyrir öllum lögnum og 
búnaði sem tilheyrir dælustöðinni.   Einnig uppsetning 
afldreifi- og stjórnbúnaði.  Verktaki skal , afhenda, koma 
fyrir og tengja allan afldreifi- og stjórnbúnað sem tilheyra 
dælustöðinni.

Verktaki skal einnig leggja almennt rafmagn í dælustöðinni.  
Í því felst að afhenda, koma fyrir og tengja allan almennan 
rafbúnað sem tilheyra dælustöðinni.
 
Útboðsgögn verða afhent hjá Almennu verkfræðistofunni 
Fellsmúla 26 108 Reykjavík frá og með 26.02.2013.
 
Tilboð verða opnuð 15.03.2013 á skrifstofu Faxaflóahafna sf 
Tryggvagötu 17 Reykjavík.
Verktaki getur komist í tilbúið dæluhús á Grundartanga  til 
uppsetningar búnaðar 15. 04.2013.
Verklok eru 01.07.2013.
 

Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf
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Kópavogsbær

ÚTBOÐ

Rekstur fótaaðgerðarstofu í félags-
miðstöðinni Gjábakka - Verðfyrirspurn
Tilboð óskast í leigu á húsnæði og  rekstur fótaað-
gerðarstofu í félagsmiðstöðinni Gjábakka að Fannborg 
8 í Kópavogi.  Um er ræða þjónustu við eldri borgara í 
Kópavogi.  Möguleiki er  að reka almenna stofu samhliða 
þjónustu við eldri borgara ef eftirspurn er ekki nægjanleg 
að mati tilboðsgjafa.
Tilboðsgjafi  skal hafa réttindi til að starfa sem fótaað-
gerðafræðingur  samkvæmt reglugerð nr.184/1991. Einnig 
er æskilegt að tilboðsgjafi hafi viðurkennd réttindi til að 
starfa sem snyrtifræðingur eða geti boðið upp á slíka 
þjónustu.

Tilboðsblað og nánari upplýsingar skal nálgast hjá 
deildarstjóra frístundadeildar, Lindu Udengård í síma  
570-1500 eða linda@kopavogur.is
Tilboðum skal skilað í Þjónustuver Kópavogs, merkt  
„Félagsmiðstöðin Gjábakki – Fótaaðgerða- og snyrti-
stofa“ eigi síðar en 8. mars  2013.

Kópavogsbær

ÚTBOÐ

MALBIKUN OG VIÐGERÐIR Á GÖTUM 
Í KÓPAVOGI - 2013 - 2014

Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum í malbiks-
viðgerðir á götum í Kópavogi og malbikun stíga og   
gangstétta  2013  og  2014.

Í verkinu fellst að gera við skemmd malbiksslitlög á 
götum í Kópavogi og malbikun á gangstéttum og stígum í 
nýbygginga hverfum í Kópavogi.

Helstu magntölur eru:
 Fræstar viðgerðir 800 m²
 Malbikssögun 2.000 m
 Malbikun viðgerðra flata 3.300 m²
 Malbikun gangstétta og stíga 4.000 m²

Verkinu skal að fullu lokið 30. september ár hvert.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld  á kr. 10.000 –  
í þjónustuveri Kópavogsbæjar Fannorg 2  frá og með 
mánudeginum 25. febrúar 2013.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 12. mars 
2013 fyrir  kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist 
þeirra bjóðenda er þar mæta. 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Nýkomin í einksölu stórglæsilegt pallabyggt raðhús með innbyggðum 
bílskúr samtals 176 fm. Glæsilegt eldhús, 2 rúmgóð svefnherbergi, 
rúmgóðar stofur. Svalir. Glæsilegur garður.  2 sólpallar. Hiti í plani og 
götu. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Fullbúin eign í algjörum sér-
flokki. Teikning Vífill Magnússon. Góð staðsetning. Myndir á netinu. 
Steingrímur býður ykkur velkomin.

Furuhlíð 9 - Hf. - Raðhús
Opið hús milli kl. 16 - 17 í dag

Landssamband fiskeldisstöðva 
Stefnumótun félagsins  

í sjókvíaeldi
Kynningarfundur miðvikudaginn 27. feb. kl 11:00 á 6. hæð 
í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35 í Reykjavík.

• Setning fundar
• Forsaga stefnumótunar
• Stefnumótun fyrir sjókvíaeldi
• Umræður og fyrirspurnir til stjórnar LF.

Nánari upplýsingar um fundinn á lfh.is og hjá Guðbergi 
Rúnarssyni í síma 591 0360, gudbergur@sf.is.

LANDSSAMBAND FISKELDISSTÖÐVA

Til leigu 390 m2 skrifstofuhúnæði  við Suðurhraun 1 í  
Garðabæ. Húsnæðið stendur sér (fnr. 207-2348), er á einni 
hæð og skiptist í 6 lokaðar skrifstofur, eldhús, snyrtingar 
og opin vinnurými. Dúkur á gólfum og  eldhússinnrétting. 
Húsnæðið er laust strax.
Húsið er staðsett við jaðar lóðarinnar. Lóðin frágengin og 
malbikuð. Fjöldi bílastæða.

Nánari upplýsingar gefur: Svanur Guðmundsson, Löggiltur leigumiðlari.
 www.husaleiga.is, GSM 893 5055 
 Vinnusími: 471 1000

Til leigu 390 m2

skrifstofuhúsnæði í Garðabæ

Rúnar Gíslason
Lögg. fasteignasali

Aldís Einarsdóttir 
sölufulltrúi/viðskipta-
lögfræðingur  

Aldís Einarsdóttiraldis@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Barðavogur 26
Opið hús í dag laugardag frá kl. 14 - 14:30

Falleg og vel skipulögð eign við rólega botlangagötu í Vogahverfi.
Íbúðin er 93,8 fm og bílskúr 33 fm Verð: 30,5 mill. Verið velkomin. 
VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ - MIKIL SALA

s. 896 6686

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Falleg 103 fm íbúð á miðhæð

Vel innréttuð eign, gott innra skipulag

Tvö góð svefnherbergi, rúmgott eldhús

Baðherbergi með sturtu og baðkari

Eftirsóttur staður

Göngufæri í alla þjónustu

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

201 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 26. feb. 18:00 - 18:30

Verð  29,9 millj.

Melalind 12 

Óskar eftir eign fyrir 
ákveðinn kaupanda. 

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

    Viðkomandi hefur
  þegar selt sína eign

Hæð, raðhúsi, parhúsi eða lítlu ein - 
býli í Grafarholti. Sér í lagi við  
Kristnibraut, Ólafsgeisla eða Græn- 
lands leið.

� � � � �

� �
�������� � � �
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Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

 

Um er að ræða sérlega glæsilega 125 fm 4ra til 5 herbergja íbúð á 
3ju hæð, efstu í nýlegu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar 
innréttingar. Parket. Stór og glæsileg stofa með mikilli lofthæð. 
Sérlega glæsileg íbúð á frábærum stað. Verð 41,9 millj.
Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur. 
Íbúðin er merkt 03- 04. Elsa Rafnsdóttir á bjöllu.

Strandvegur 14 Garðabæ 
– 4ra til 5 herb. með bílskýli  

Opið hús í dag laugardag á milli kl. 14 og 15.

OPIÐ HÚS

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Finndu okkur  
á Facebook

Höfum til sölumeðferðar tvær samliggjandi bygg-
ingarlóðir, alls 3.047 fm, við Holtaveg í Urriðaholti 
í Garðabæ. Búið er vinna alla jarðvinnu og fylgja 
með teikningar af tveim fjölbýlishúsum og hafa öll 
gjöld verið greidd. Í húsunum er gert ráð fyrir 18 
íbúðum og er heildarstærð 2.957 fm. Hönnuðir eru 
Úti og Inn sf. Arkitektar. Mögulegt er að kaupa lóð 
undir annað húsið eða bæði. Hægt er að hefja nú 
þegar byggingu. Urriðaholt er mjög vel skipulegt 
hverfi þar sem heildaryfirbragð byggir á metnaða-
fullum markmiðum um sérstætt og vistvænt hverfi. 
Allar frekari upplýsinar veitir Finnbogi Hilmars-
son lgf. hjá Heimili fasteignasölu.

Tilbúin byggingarlóð í Garðabæ ásamt teikningum

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Túngata 3
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 13:30-14

TÚNGATA 3: Björt og falleg íbúð með sérinngangi á neðstu hæð í fjöl-
býlishúsi í hjarta miðborgarinnar.. 2 rúmgóð svefnherbergi, endurnýjað 
eldhús, borðstofa og stofa, rúmgott endurnýjað bað. Íbúðin er laus við 
kaupsamningsgerð. OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 13:30-14. 
VERÐ 32,4 MILLJ. Einar Ágúst sýnir, gsm. 694-7895

OPIÐ HÚS

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafræðingur 
og lögg. fast.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Skólavörðustígur
Skrifstofuhúsnæði til leigu.

Til leigu um 100 fm. skrifstofuhúsnæði við Skólavörðustíg. Hæðin 
skiptist í stóra móttöku, þrjú skrifstofuherbergi, eldhús og nýlega 
endurnýjað baðherbergi.

Húsnæðið er laust til afhendingar nú þegar.
Frábær staðsetning í hjarta miðborgarinnar.

Nánari upplýsingar á skrifstofu. 

Bæjarlind 4 Kópavogi • Sími 512 3600 • Fax 512 3601  
tingholt@tingholt.is • www.tingholt.is

Glæsilegt einbýlishús. Hönnun og innréttingar í topp klassa, 
aukin lofthæð. Glæsileg lokuð verönd með heitum potti.  
Verð AÐEINS 57.5 millj. Allar uppl: Sigurður S: 616-8880

Glæsilegt 218 fm endaraðhús á eftirsóttum stað  við Bakkavör á 
Seltjarnarnesi. Falleg hönnun og gott útsýni. Pantið skoðun hjá 
Gylfa S: 822-0700 eða gylfi@tingholt.is

FURUVELLIR 37 - Hafnarfirði
OPIÐ HÚS SUNNUDAG FRÁ KL 15.00 til 16.00 

Bakkavör - Seltjarnarnesi

OPIÐ HÚS

Laugavegur - Stakar skrifstofur

Til leigu stakar skrifstofur að Laugavegi 170-172, 
3.hæð, glæsileg skrifstofuaðstaða,  skrifstofur frá 
20 m2- 150 m2 með aðgengi að fundarrýmum.

ATLI VAGNSSON
hdl og löggiltur fasteignasali

Hverfisgata 4  101 Reykjavík
Sími: 698 4611 / 561 4433 a
atli@atvinnuhus.is

Til Sölu:  Lítið fyrirtæki í smásölu, með  
snyrtivörur og heimilistengdar heilsuvörur

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Fyrirtækið rekur verslun i stórri verslunarmiðstöð þar sem sér-
framleitt eigið vörumerki er í aðalhlutverki.

Hagstæð viðskiptasambönd við framleiðendur snyrtivaranna 
erlendis með hagstæðum pönutunar og afhendingar skilmálum. 
Miklir framtíðarmöguleikar fyrir ákveðin og fjársterkan aðila með 
möguleikum á stækkun og/eða eigin framleiðslu. Framleiðslan 
er græn með viðurkennda vottunarstimpla.   Fyrirtækið er með 
úthugsaða hugmyndafræði sem er markaðsvæn og arðbær.

Framtíðin er í grænni framleiðsla á snyrtivörum, fyrir réttu 
aðilanna eru miklir útvíkkunar möguleikar fyrir hendi á vöru-
merkinu fyrir bæði íslandsmarkað sem og að fara með vöru-
merkið erlendis.  

Fyrirspurnir og nánari upplýsingar: kristjan@trausti.is  
eða í síma: 867-3040

Notalegt eldra einbýli á Akranesi

Til sölu á Akranesi, fallegt eldra einbýli í fínu standi,  
5 herb., ljósleiðari, tvö garðhús, góður sólpallur. 

Skipti á ódýrari íbúð í fjölbýli eða sumarhúsi.  
Laust fyrir páska.  
Nánari upplýsingar veitir Kristján í síma 896-1422.

með Smutty Smiff
föstudagskvöld kl. 22

Glymskrattinn

Save the Children á ÍslandiSaveSaveSavevee thethethethett ChiCCCChCC ldrenn
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TILBOÐ 1.990.000.-
FORD F150 SUPER CREW 
35”BREYTTUR.Árg. ‚05,ek. 
145.þ km,sjálfsk.,flowmaster 
púst,tölvukubbur ofl,er á 
staðnum,pallhús.Verð áður 2.890.000. 
Tilboð 1.990.000.- Rnr.103155.

TILBOÐ 1.490.000.- DÍSEL.
HYUNDAI SANTA FE 4X4 DÍSEL.
Árg.‘05,ek. 169.þ km,sjálfsk.,lítur 
sérlega vel út,leður,topplúga ofl,er á 
staðnum.Verð áður 1.790.000.Tilboð 
1.490.000.- Rnr.320546.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 & lau 

12-16.
www.bilalif.is

NISSAN Patrol, Árgerð 2006, 120 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, 7 manna, 
100% þjónustubók. Verð 3.190.000. 
Áhvílandi 2.200.000.- Rnr.206170. S: 
840-4090

VOLVO S40 2,4i 170 hö. Árgerð 2004, 
ekinn 112 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Ný tímareim. Verð 1.390.000. 
Rnr.261077.

PEUGEOT 407 stw panorama. 
Árgerð 2005, ekinn 200 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur, dráttarkrókur. Verð 
980.000. allt að 100% lán. GSM: 898-
8300 Rnr.206143.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

PORSCHE Cayenne S 350HÖ 
. Árgerð 2004, ekinn 89 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.890.000. 
Rnr.116122. Bíllinn er á staðnum

M.BENZ M ml500 . Árgerð 2006, ekinn 
129 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.990.000. Rnr.132872. Áhvíl lán 3.7 
milj. Bíllinn er á staðnum

HYUNDAI H-1 diesel 9 manna 4x4 . 
Árgerð 2000, ekinn 179 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 650.000. Rnr.133466.

HUMMER H2 . Árgerð 2003, ekinn 95 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Tilboðsverð 
2590 þús. Rnr.113842

FORD F150 4x4 king ranch . 
Árgerð 2007, ekinn 70 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.390.000. 
Rnr.133219. Er á staðnum.

BMW 745 i. Árgerð 2002, ekinn 
173 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.590.000. Rnr.133263. Er á staðnum.

BMW 3 320i tilboðsverð . Árgerð 1996, 
ekinn 223 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 450.000. Rnr.133387. Tilboðsverð 
320 þús

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

CHEVROLET SILVERADO 1500 CREW 
CAB 4X4 Árg. 2007, ek 102 Þ.km, 
bensín, sjálfskiptur, leður, sumardekk 
á 20”Álfelgum. Verð 3.790.000. 
Raðnr.322976 Pikkinn er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 FET, 
Markísa og Decor pakki innifalið, 
Truma miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 
ára ábyrgð, Verð aðeins 2.169þ.kr, ATH 
1stk eftir, Komdu og skoðaðu,

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 FET, 
Markísa og Decor pakki innifalið, 
Truma miðstöð, 220V, ísskápur, heitt 
vatn ofl, 2 ára ábyrgð, Verð aðeins 
2.289þ.kr, ATH 3stk eftir, Komdu og 
skoðaðu,

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 FET, 
Markísa og Decor pakki innifalið, 
Truma miðstöð, 220V, ísskápur, heitt 
vatn, svört grind, ofl, 2 ára ábyrgð, 
Verð aðeins 2.169þ.kr, ATH 1stk eftir, 
Komdu og skoðaðu,

Ótrúlegt verð aðeins 1.399.000kr, NÝ 
COLEMAN SEDONA 8 FET á lægra 
verði en tjaldvagn, Truma miðstöð, 
220V, ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, Örfá 
hús í boði, Komdu og skoðaðu,

Ótrúlegt verð aðeins 1.399.000kr, NÝ 
COLEMAN SEDONA 8 FET á lægra 
verði en tjaldvagn, Truma miðstöð, 
220V, ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, Örfá 
hús í boði, Komdu og skoðaðu,

Ótrúlegt verð aðeins 1.399.000kr, NÝ 
COLEMAN SEDONA 8 FET á lægra 
verði en tjaldvagn, Truma miðstöð, 
220V, ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, Örfá 
hús í boði, Komdu og skoðaðu,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16
http://www.isband.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

TOYOTA Rav4 gx. Árgerð 

2008, ekinn 95 Þ.KM, bensín, 

sjálfskiptur. Verð 2.650. Mjög vel 

með farinn  Rnr.218778.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2011, 
ekinn 48 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.950. Fallegur og vel með 
farinn bíll Rnr.218760.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2008, 

ekinn 95 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  

Verð 1.490. Gullmoli  Rnr.218653.

SUZUKI Swift gl. Árgerð 
2011, ekinn 57 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. TILBOÐ 1.950. 
Ásett verð 2.150. Frábært 
eintak. Rnr.218847.

Opið mánud til fös 10 til 18 
laugard frá 12 til 15 

lokað á sunnud
Sími 567 2277 • www.nyja.is

www.nyja.is

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

NISSAN Patrol LE. Nýskr. 01/08, 
ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000  TILBOÐSVERÐ 
3.990.000. Rnr.200803.

BMW X5. Nýskr. 06/07, ekinn 
74 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 5.890.000  TILBOÐSVERÐ 
4.990.000. Rnr.101956.

HYUNDAI Terracan GLX. Nýskr. 
06/07, ekinn 111 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 2.590.000  TILBOÐSVERÐ 
1.790.000. Rnr.280272.

LEXUS RX400h Hybrid. Nýskr. 06/08, 
ekinn 68 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 5.990.000  TILBOÐSVERÐ 
4.590.000. Rnr.200490.

MMC Pajero DID. Nýskr. 08/03, 
ekinn 203 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.250.000  TILBOÐSVERÐ 
1.790.000. Rnr.130375.

NISSAN X-Trail SE. Nýskr. 06/08, 
ekinn 98 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.390.000  TILBOÐSVERÐ 
2.490.000. Rnr.150932.

BMW 1. Nýskr. 02/07, ekinn 60 Þ.KM, 
bensín, 6 gírar. Verð 1.990.000  
TILBOÐSVERÐ 1.590.000. 
Rnr.200583.

VW Touareg V6
Árgerð 2004, bensín  
Ekinn 133.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 2.590.000

Tilboð 950.000,-

Tilboð 1.990.000,-

Tilboð 2.090.000,-

Tilboð 1.990.000,-

VW Jetta Comf.
Árgerð 2009, bensín
Ekinn 74.000 km, beinsk.
Ásett verð: 2.290.000

NÝLEGIR
GÆÐABÍLAR
Á GÓÐU VERÐI

Laugavegi 174  · S.590 5040
heklanotadirbilar.is

VW Golf 1,6
Árgerð 2006, bensín   
Ekinn 79.000 km, beinsk.
Ásett verð: 1.150.000

MM Pajero 3,5 GLS
Árgerð 2004, bensín
Ekinn 115.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 2.390.000

Tilboð 990.000,-

MM Outlander 
Comf. Árg. 2005, bensín  
Ekinn 155.000 km, beinsk.
Ásett verð: 1.290.000

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is


